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Pikavere külaplats avatud

▲Pikaveresse minnes võtab külalisi vastu küla
visiitkaart, kust iga huviline leiab enda jaoks midagi.
Vanad kiviaiad on väärtus, mida külarahvas oskab
hinnata.▼

18. juunil 2005 oli pikaverelaste
jaoks kauaoodatud päev, kus avati
suvise piknikuga küla puhkenurk.
Kutsutud olid kõik külaelanikud ja
ka need, kes külaga aegade jooksul
seotud on olnud. Pikniku plats
kujundati küla keskele. Selle kohta
andis
maaomanik
ka
oma
nõusoleku. Ajalugu meenutades
selgus, et juba eelmise saj. esimesel
poolel olid külamehed sinna omale
külaplatsi kujundanud ja mõned
puudki istutanud. Nüüdseks on
puud juba suured ja võib ainult
aimata, kuidas endistel aegadel
külamehed seal juttu puhusid ja
aega veetsid.
Pikavere küla seltsi juhatuse liige
Marjo Kapak tegi väikese ülevaate
küla tegemistest ja tulevikuplaanidest. Külarahva poolt anti ka lillekimp Mai Berezkile, kes oma suure
tööga Eesti kultuuri tutvustamisel
Ungaris ja tõlketööde eest pälvis
Maarjamaa risti III klassi ordeni.
Piknik oli nagu piknik ikka. Oli seal
sööki ja jooki. Meenutati möödunut,
lauldi endisaegseid laule ja tantsiti
Kalju
Lootsmanni
pillimängu
saatel.
Piknikul käis Riina Kappak
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VI maapäevast osavõtjad Pikavere külas
Pikavere küla oli üks nendest küladest,
kes pidi võõrustama külalisi maapäeva
raames. Läänemaa grupp „Kodukandi”
aktiivseid külaliikumise edendajaid
saabus 21. juunil kell 10.00 Pikavere
külla.
Esmalt mindi Liivi ja Ants Kappaku
tallu, kus lahke pererahvas rääkis oma
tegemistest, muredest ja rõõmudest
mis kaasnevad talupidaja raske tööga.
Seejärel jalutasime koos külaliste ja
külarahvaga Pikavere küla kiviaedadega ääristatud iidsetel külatänavatel
Pikavere palvemajja, kus ootasid
külalisi kohv ja kook.
Peale kosutavat kohvipausi ja koogisöömist pidas tervituskõne Koonga vallavanem Andres Hirvela,
palvemaja ajaloost kõneles Silvi Lootsmann. Lühikese ülevaatega küla ajaloost esines Mai Berezki
ja külalistele esinesid muusikaõpetaja Tiia Tamme juhendamisel küla oma laululapsed – Merle
Kappak, Kimmo Kuru ja Siim Siimer. Palvemajas oli ka välja pandud näituseks küla virkade naiste
näputööd läbi aegade.
Peale sõnavõtte oodati külalisi
keraamika tundi, kus peremees Urmas
Berezki ja abikaasa Karin näitasid oma
koduõues, kuidas valmivad savist
esemed. Demonstreeriti ka õues olevat
keraamika põletamise ahju. Samas võis
ka imetleda juba valmis keraamikat.
Edasi suunduti Saari mäele maapäeva
puhuks puud istutama. Tammepuu sai
mulda ühise aplausi saatel. Ja juba
ootasid küla puhkenurgas Külli ja Nele
omavalmistatud maitsva supiga. Supp
söödud, jalutati imetlema Külli Sepa
ilusat koduõue kujundust ja lilleaeda.
Ja oligi aeg ärasõiduks, sest ees ootas
VI maapäevade avamine Lepaninal. Suur tänu ka külarahvale, kes oma nõu ja jõuga abiks olid.
Riina Kappak

Külatee leviala laieneb
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus on alustanud Külatee 3 projekti ettevalmistamist, mille
eesmärgiks on kolme aasta jooksul katta vähemalt 90% eesti maapiirkondadest Interneti
püsiühendust võimaldava levialaga.
Selleks, et Pärnu maakonnas saaksid kõik ühendusest huvitatud inimesed oma elukohta
levipiirkonna, kogub Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus vallavalitsuste kaudu maakonnas
internetiühenduse soovijate andmeid, mis edastatakse Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusse. Nende
andmete alusel kuulutatakse välja riigihange piirkonnas infrastruktuuri väljaehitamiseks.
Palun kindlasti anda teada oma valla- või linnavalitsusse kui teie pere soovib internetiühendust aga
seni puudub selleks tehniline võimalus.
Veiko Kukk
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
IT-projektijuht
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KOONGA VALLAVOLIKOGU 30.juunil 2005 otsustati:
1. Määrata 16.oktoobril 2005.aastal toimuvatele kohalike omavalitsuste volikogude valimistel
Koonga valla volikogu liikmete arvuks 11 liiget.
2. Moodustada vallavolikogu 2005.aasta valimisteks Koonga valla haldusterritooriumil üks 11
mandaadiline valimisringkond nr 1 millesse kuuluvad 42 küla
3. Nimetati valla valimiskomi liikmeteks Tiina HIRVELA, Almer PIKKMETS, Malle
TAMSALU, Ingrid TIIDO, valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Helgi MITT,
asendusliikmed Ülle ANDREA, Auni KIOP
4. Kinnitati audiitorkontrolli leping
5. Kinnitati aastaaruanne bilansimahuga 7 533 125.- krooni
6. Anti nõusolek vee-ettevõtte sihtasutuse loomiseks
7. Kinnitati üldplaneeringu tutvustamise ajakava alljärgnevalt:
02.august 2005 kell 11.00 Lõpe klubis
03.august 2005 kell 11.00 Koonga baaris
09.august 2005 kell 11.00 Oidrema külakeskuses
10.august 2005 kell 11.00 Mihkli pastoraadis
8. Kinnitati jäätmehoolduseeskiri
9. Kinnitati kinnistute jagamine, katastriüksuste nimi, asukoha nimi ja sihtotstarve
10. Esitati maa taotlemine munitsipaalomandisse (Lõpe-Paimvere tee)
11. Kinnitati müügipileti hinnad Mihkli laadal 2005.aastal
12. MTÜ Lõpe külaseltsi taotlus külakeskuse loomiseks anti lahendamiseks vallavalitsusele,
kruusatee tolmuvabaks muutmiseks planeerida 2006.aasta eelarvesse raha kloriidi ostmiseks

Koonga valla üldplaneeringu avalikud arutelud
2. augustil Lõpe klubis
3. augustil Koonga baaris
9. augustil Oidrema külakeskuses
10. augustil Mihkli Kiriku pastoraadis
Algus kõikjal kell 11 oo
Huvilistel võimalik tutvuda Koonga valla üldplaneeringuga
Koonga Vallamajas, Koonga ja Lõpe raamatukogudes.
Targo Pikkmets tel 56680023
Üldplaneeringust väljavõtted lk.6

Tahaks tänada…
Olen Koonga valda elama tulnud viis aastat tagasi. Arvan, et piisav aeg kohanemiseks ja
siinse eluga harjumiseks. Olles mujalt tulnud, on nii mõndagi võrrelda. Paraku jäävad
naabervallas elatud aastad rohkem negatiivsena meelde.
Eelkõige tahaks tänada oma tütre klassijuhatajat Agnes Kaiot, kes alati lahke sõnaga leiab
sinu jaoks aega. Väga toredad on olnud väljasõidud koolist, kus vanemaid võetakse
meelsasti kaasa. Siit edasi tahan tänada vallavalitsust, sest ekskursioonid ja kõikvõimalikud
sõidud on alati olnud sõitjate jaoks tasuta. Praegusel ajal on see suur asi, sest kõigil ei olegi
muidu võimalik kodust välja saada. Ilma hooliva juhtkonnata ei oleks selline asi võimalik.
Jõudu ja jaksu teile kõigile selles igapäevases raskes töös!
Lugupidamisega Tiia Ende
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Juba ongi järjekordne Mihkli laat ajalugu.
Kauplejaid ja ostjaid saabus nii oma vallast kui ka piiri äärest.
Oli meelelahutust ja muidu lustimist. Igale ühele midagi.
Tundub, et meie valla suvine suurüritus kogub üha enam
tuntust. Millest sellised järeldused? Kui igal aastal on suurem
sagimine müüjate osas alanud reede lõunast, siis sel korral
läks laat lahti esmaspäeval, sest esimesed müüjad märkisid sel
päeval juba oma platsid paika. Statistika järgi oli sel aastal
jälle rekordarv laadalisi. Parklad jäävad juba autodele kitsaks.
Esmakordsed külastajad imestasid, et kuidas on võimalik keset mahajäänud külasid ja
rohtukasvanud põlde sellise suure rahvahulgaga laat.
Mis siis sel korral laadal toimus?
Traditsiooniks on saamas Lihula puhkpill, kelle
mõnusate lugude saatel laadapäev hoo sisse sai.
Laata aitas sujuvaks muuta Elmar Trink, kes sai oma
ülesandega väga hästi hakkama. Vahepalana lõbustas ta
koos Feliks Kargiga rahvast.
Kunagi ei puudu
laadalt meie oma
valla taidlejad, kes
ei pea paljuks
suvel kokku tulla, et laata sisustada.

Sel korral andsid kena kontserdi Vatla
tantsijad.
Kirikus
astus
üles
Heli
Vahing. Tekkis
küll väike segadus kontserdi
algusega, aga sellest saime
üle ja kuulajaid sai kirik
täis.
Lastega
lustisid
ja
korraldasid võistlusmänge
MTÜ Lõpe noored (pildil
Ene Mihkelson nooleviset
juhendamas).
Ants Välimäe tutvustas
laadalistele võitegu ja soovijad said kohapeal
valminud toodangut ka ise proovida. Paljud meist
ei ole seda tööd kunagi kindlasti näinud.
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Sel aastal oli pastoraadis käsitöö näitus. Raskusi oli selle toreda
saja kokkusaamisega, aga õnneks ikka leidub vallas inimesi, kes
käsitööga tegelevad ja on nõus seda teistelegi esitlema.
Näitusel olid väljas ka valla meenete
konkursil osalenud tööd. Kel
tahtmist, sai neidki oma silmaga
näha. Laadal oli hea võimalus
meeles pidada neid ettevõtlikke, kes
sellel konkursil osalesid. Tööd, mida
esitas Viljar Lehtla (◄pildil tugev
käepigistus ja tänusõnad Riho
Erismaa poolt), olid konkurentsitult parimad ja said vääriliselt
hinnatud. Tema kohta võib öelda, et
kuldsete kätega mees.
Pinevust pakkusid sel korral MTÜ Lõpe noored, kes viisid läbi laada
rammumehe jõukatsumised. Elati agarasti kaasa oma sõpradele ja
tuttavatele. Kellel sel korral ebaõnnestus, proovib ehk järgmine kord
uuesti. Mitmete katsumuste kokkuvõttes tuli auga võitjaks Marek
Pilv (pildil►), kes on ka eelnevatest aastatest tuntud tubli
võistlejana.
Võisteldi ka õlle joomises ja suhkrukott leidis endale taas omaniku.

Simmani eel oli oodata Nuterit ja Vaarikut, aga kell liikus armutult ja
Vaarik ei ilmunudki kohale. Ei ole härrasmees oma altvedamist ka hiljem
põhjendanud. Nuter Meri rollis (pildil►) katsus natukenegi rahvale
midagi näidata. Õnneks on aastate jooksul õpitud igast olukorrast välja
tulema.
Kuulutused seintel kutsusid rahvast Anne Veskiga koos simmanile. Kaks
nädalat enne laata tuli korraldajatele sõnum, ei kahjuks ei jõua teie juurde.
Ega altvedajate pärast pidu veel ära jää. Leiti Viljandist mehed, keda meie
kandis enne nähtud pole. Lavale astus ansambel “Kaleo” ja simman sai
üsna ruttu hoo sisse. Õhtul kimbutas natuke vihm, aga see pidu ära ei
rikkunud. Nagu ikka, ei tahtnud tantsusammud kuidagi lõppeda. Aga tuleb
ju järgmisel aastal uuesti laat ja loodame, et igal aastal ei ole nii palju
pettumusi.
Merike Pikkmets

“Laulge kaasa”
13. augustil

algusega kell 18 oo

Oidremaa mõisa ees

13. augustil
LAULGE KAASA lindistusele
bussi väljumisajad
Koongast
16 45
Irta
16 55
Nedrema
17 o5
Kalli
17 15
Lõpe
17 25
Oidrema
Buss tagasi peale üritust
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Mõned väljavõtted Koonga valla üldplaneeringust
Elanikkond
Asustus on hõredamaid maakonnas. Valla territoorium jaotub 42 külaks. Suuremad keskused on
Koonga, Lõpe ja Oidremaa külad, kus elab kokku pea pool valla rahvastikust. Koonga küla on
tekkinud Koonga mõisa ümber ning on tänaseks kujunenud valla administratiivkeskuseks.
Nende külade järgi on viimase 15 aasta jooksul Koonga vallas välja kujunenud kolm kesksemat
piirkonda. Koonga piirkonna kolmekümnes külas elab 801 elanikku, Lõpe piirkonna kaheksas külas
elab 469 elanikku ning Oidrema piirkonna neljas külas elab 175 elanikku. Siiski näeme, et lisaks
olemasolevatele võiks välja kujundada veel neli kesksemat piirkonda – Irta, Kõima, Mihkli ja
Tarva. Irtasse ja Kõimasse tuleb selleks rajada esmalt külakeskused. Külakeskuste loomise
eelduseks on kohalike elanike initsiatiivi olemasolu. Mihklis tuleks edasi arendada Mihkli kiriku
pastoraati ja kasutada selle võimalusi ning teha kiriku kogudusega koostööd. Tarvale on tarvis välja
ehitada sotsiaalmaja väiksema konkurentsivõimega inimestele või leida lahendus vanadekodu
rajamiseks Tallinnast ja mujalt piirkondadest pärit maksujõulistele vanuritele.
Koonga valla kuues külas ei ela praegu Rahvastikuregistri andmetel ühtegi elanikku. Need külad
on: Kuhu, Kurese, Parasmaa, Sookatse, Tamme ja Õepa.
Arvuliselt on aastatel 1991 – 2005 kõige rohkem elanikke juurde tulnud Kalli, Ura, Rabavere ja
Karinõmme küladesse. Kõige rohkem on lahkunud elanikke aga Koonga, Lõpe, Kõima ja Oidrema
küladest.

Tööhõive
Põhiosa piirkonna tööjõuressurssidest moodustub kohaliku rahvastiku baasil. Paljud Koonga valla
elanikud töötavad väljaspool valda, sest kohapeal töökohti ei jätku.
Praegu on Koonga vallas suurim tööandja Koonga Vallavalitsus (koolid, lasteaiad,
sotsiaalhoolekanne – kokku 46% töökohtadest), põllumajanduses on 24%, metsa ja puiduga
tegelevates ettevõtetes 13%, teeninduses 8%, kaubanduses ja toitlustuses 7% ning muu tootmine 2%
töökohtadest (Pärnumaa aastaraamat 2003). Perspektiivseteks tööjõu juurdenõutajateks
prognoosime turbatööstuse, turismi, talumajanduse, teeninduse ja ehituse. Töötute inimeste uuesti
tööle rakendamisel on üles kerkinud probleemideks võimalus ümber õppida, töötu inimese
võimekus töötada uuel töökohal, eakus.

Haridus
Eesmärk on teha põhihariduse omandamine võimalikult kättesaadavaks ja tagada koolikohustuse
täitmine. Algharidust peab olema võimalik lapsel saada oma kodule võimalikult lähedalt.
Vallas töötab kaks kooli ja kaks koolieelset lasteasutust. Koonga vallal on hariduse osas tihe side
Lihula ja Pärnu linna ning Audru ja Varbla vallaga. Naaberomavalitsuste koolides käib ca 35 %
valla koolikohustuslikest lastest. Need on enamjaolt põhikooli lõpetanud lapsed. Valla koolivõrk
rahuldab piirkonna vajadused.
Rahvastiku prognoosi arvestades ei ole täiendavate haridus- ja lasteasutuste rajamiseks maade
reserveerimine vajalik. Oluline on, et olemasolevad haridusasutused ja lasteaiad nii Koongas kui ka
Lõpel jätkaksid tööd.
Tähelepanu tuleb pöörata olemasolevate hoonete intensiivsemale kasutusele. Haridusasutuste
hooneid on võimalik kasutada ka täiendõppe- ja huvialaringide kooskäimiskohtadena. Vald toetab
ka huvihariduse mitmekesistamist Koonga kooli, Lõpe klubi ja valla raamatukogude baasil.
Koolide ja lasteaedade territooriumid tuleb muuta lastesõbralikumaks luues juurde
sportimisvõimalusi ja renoveerides olemasolevat mänguväljakuinventari. Koolide juurde loodavaid
sportimisvõimalusi saaksid lisaks kooliõpilastele kasutada ka nii valla elanikud kui ka puhkajad.
Haridusasutuste omavahelise koostöö arendamiseks, hariduse kvaliteedi tõstmiseks ja
haridusvõimaluste paindlikumaks muutmiseks on üheks võimaluseks Koonga valla koolide
ühendamine ühtseks haridusasutuseks. Seeläbi on võimalik efektiivsemalt kasutada koolide piiratud
materiaal-tehnilist baasi.
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V. Tamm
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Horisontaal:3.Maailma suurim järv. 4.8.a.laps. 8Militza Korjus oli… 12.Maailma pikim jõgi.16.Tibula. 18.E
suusatreener. 20.Peakate. 21.Kirjakunst. 25.Laedekoor. 26.U…, uudne olek. 27.Linn Rumeenias. 29.Lesi. 30.Laienda.
32.Uni ei anna…kuube. 33.Teoreetilise informatsiooni professor, töötas TPI-s ja TÜ-s. 37.Lollus, laiskus, lohakus.
38.Venna… 40.Turulkäinu. 41.… rüüstavad rahakotti. 43.Tint ingl.k. 44.Lurich Georg. 46.Nõuk.aegne kodaniku tiitel.
47.Linn L-Saksamaal. 50.On ingl.k. 51.Üliõpilaskorp. asut.1909.Värvid sin. violett, valge. 54.See sündigu nõnda!
56.Madalalt. 57.Selles linnas oli kunagi 1.detsembri nim. vabrik. 58.Saar Sahhalini saarestikus. 60.Pe… ei minda
rõõmsas meeleolus. 62.500 sekundit kagusse. 64.-I--, joon ingl.k. 65.Alalütlev. 69.Peakate. 70.Ehitusmaailm. 71.Arv.
73.Kaelaside ingl.k. 74.Taastamine. 79.Tootsi koolivend. 80.End. ehitusfirma. 81.Ühe riigi teadete agentuur. 83.Doktor.
84.Adamson Eric, maali-, tarbekunstnik. 85.Noot. 86.Tagatisraha. 88.Anno Domini. 89.Linn Aafrikas, Brahmaputra jõe
ääres. 94.Peenestatud juurvili. 96.M nimi. 97.Raekoda. 98.Vanur. 99.M nimi. 101.P…,kimpe. 104.Põllumeeste
kõrgkool. 106.Sarnane. 110.Pimedusega löödu. 113.Rummo Linda, näitleja. 114.4. 115.Ehitusmaterjal. 116.Koht LVirumaal, Viru-Nigula vallas. 118.Rahutu paik Kaukaasias. 122.Rahata saadud. 125.Muusik n+en. 127.Vigur.
131.Mehe vend. 132.Sulusriik. 136.Rand Põhjarannikul.
Vertikaal:1.Maalima kõrgeim juga. 2.Jooginõu. 3.Linn Tallinnast 26 km ja Haapsalust 26 km. 4.Idamaine valitseja.
5.Aru Ines. 6.Asula L-Eestis. 7.Isaks olemine. 8.Talisportlased. 9.Pärnu Vesi. 10.Ühe riigi teadeteagentuur.
11.Raudmeeste ühing. 12.Ühes bensiinifirmas. 13.Ird Kaarel. 14.Seks. kõrvalekaldega naine. 15.Ratsasõdalased.
20.Lennuk. 22.Org. mis tegeleb liiklusega(lüh). 23.Prantsuse linnas Garonne jõe ääres. 24.Ervin Abel. 25.Koht P-maal.
27.P…, ühe optilise riista. 28.Haljas… 31.Poosidest. 34.Tähtis Ukraina linn. 35…Hiir. 38.Maaõli. 39E Jalgpalli Liidu
president, in+n. 40.Hülgerasv. 42.Sporditermin. 45.Ületamatu EWR laskur, kuulus Argentiina karika võitnute
meeskonda, 1939, in+n. 48.… nimetatakse ka idamaa maiustuseks. 51.Kuulus rallimees, Märtini rivaal. 52.Jõgi PAmeerikas. 53Arvuti teenused. 59.Spordiselts. 61.Üleelatu. 63.Täiesti olemas. 65.Klubi, kuhu kuulumist ei soovita
avalikustada (lüh). 67.Mitte. 68… ooper. 75.Toomi Ullo, tantsupedagoog. 76.Püüan leida. 77.Asjamees, suur nina.
82…ri Alpid. 86.Peaks jätkuma ja ülegi jääma. 88.M nimi. 91…n, püss ingl.k. 92.muusikas 2xD. 93.Solvama. 94…r,
lennuk. 102.Kurtsatoovium. 103.Tardunud leem. 105.3, 14. 108.Komponent. 109.Arvan, et on nii. 111… mees.
113.tantsupidu. 119…temp. 120.Tallium. 123.Titaan. 124…tlane, väliseestlane. 126.Tina. 127.aina, üha. 128.Karupoeg
Puhhi lugude autor. 129.Üksikolend. 130… happesus. 131.Kibuga. 132.Üle 50%. 133.Kitsipunga nim. ka……
134.Lamab. 135.Armatsetud.

Ristsõna nr. 41/6 vastus: ON SÜÜDI PÜKSE KANDVAD NAISED
Õigesti vastasid: Evi Luur (6),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(6), Aita Pikkmets(6), Kaljo Brandt(6),
Leili Truus(6), Sirje Ardan(6), Talvi Iljina(6), Jaan Viita(6), Nora Tammearu(6), Salme Pärn(5), Kalju Lootsmann(5),
Kalju Koit(6)

LAHENDUSLAUSE: 107,95,17,66 112,87,90,19 72,23,36 117,100,57,49,121 103,58,78,55!
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Jumalateenistused Mihkli koguduses

06.08
07.08
14.08
21.08
28.08

kell 19.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 16.00
kell 14.00

KERTU KANGUR
23.06.2005

Palvetund Pikavere palvemajas
Pikavere palvemaja 175. aastapäeva koosolek
Jumalateenistus
Leeripüha jumalateenistus
Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus

Teeliste kirik 01.06 – 31.08.
Kirik avatud reedel 14 – 18, laupäeval 12 – 18 ja pühapäeval 12 – 15.
564 0300

Õnnitleme juulikuu
sünnipäevalapsi!
JAAN RÄTSEP
LEIDA LAUR
LEIDA KÜTT
LINDA KAAS
VELLO KAAR
LINDA VILLEMSON
ELLEN MITT
MATI MITT
JAAN MITT
GELMI KERB
LIINA JUHKAM

Linda Kaas! 70
Aastad mööda on
läinud,
eluteel muret ja rõõme
Sa näinud.
Selleks, et vapralt
Sa edasi astuks,
soovime Sulle
tervist ja jaksu!

Ellen ja Helje

92
89
85
70
65
60
55
55
55
50
50

Kallis Linda!
Aastad kui linnud
on tulnud ja läinud!
Palju on päevi,
mida pole veel näinud!
Rõõmu ja tervist
soovib külakapell“HÕBE”

KOONGA LASTEAED “NAKSITRALLID”
SAADAB KOONGA PÕHIKOOLI I KLASSI
Vigade parandus:
Eelmises lehes olid Koonga
lasteaia lõpetajate nimed
ekslikud.
Väga vabandan väikeste
kooliminejate ees!
Merike Pikkmets

Linda Kaas!

NELE RAUDPUU
EERI KOPPEL
KAAREL NÕMM
CRISTI TREUMANN
GERMO KÜNNAP
KÄTLIN MITT
ANNE-LIIS KOPPEL
TRIINU NURMJÕE
KASPAR ROOSILEHT

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,

Õnnitleme
juubeli
puhul!

ettemaksu võimalus, abi asjaajamisel.
Telefon 51 79 866, 5110 415, 56150680,
4894055
Faks 6 335 576,
Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Rahvaliidu
Koonga osakond

Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure…

MARJE BACHMANN
21.02.1949-16.06.2005

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 44 73 740

